


Oto Twój szablon do metody odnajdywania 
NAJGŁĘBSZYCH POTRZEB poprzez GNIEW

Metoda ta jest inspirowana przez Non-Violent Communication
(Porozumienie bez Przemocy) nazywane językiem serca.

NVC opiera się na przekonaniu iż naturalną zdolnością
człowieka jest współodczuwanie (empatia) uczuć i potrzeb

innych ludzi, podobnie jak swoich własnych.
Nasza kultura tłumi jednak te naturalne zdolności.

Sam język oferuje wiele gotowych wyrażeń,
które blokują naturalną empatię, gdyż przesycone są ocenami

moralnymi, oceniającymi porównaniami, interpretacjami i
klasyfikacjami.

NVC proponuje zatem czterofazowy model empatycznej
komunikacji, bez przemocy i manipulacji.

Są to tak zwane 4 kroki NVC:

1. Obserwowanie bez oceniania

2. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć

3. Nazywanie potrzeb (wartości, pragnień) powiązanych z
aktualnie przeżywanymi uczuciami

4. Formułowanie konkretnych próśb (ale nie żądań)

MÓJ SEKSOWNY GNIEW



Zachęcam Was do zapoznania się z tą metodą.
Zwłaszcza, jeśli podoba Wam się koncepcja brania

odpowiedzialności za siebie i swoje potrzeby.
NVC jest fundamentem mojej pracy od kiedy ukończyłam

3 letnią Szkołę Trenerów przy Dojrzewali Róż
opartej o tą metodę.

My użyjemy 4 kroków NVC do obdarzenia empatią naszego
gniewu i nazwania przy jego pomocy naszych głębokich

potrzeb.

W osobnym pdfach znajdziecie Listę Potrzeb oraz Listę
Uczuć.

Używajcie ich jak najczęściej być w lepszym kontakcie ze sobą.
To ćwiczenie możecie zrobić same ale zachęcam Was aby je

wykonać z drugą osobą, według wskazówek z ćwiczenia "Moje
Seksowne Motto"

A teraz do dzieła!



WITAJ GNIEWIE!
Przypomnij sobie okoliczności wydarzenia,
którym chcesz się zająć. Opisz je krótko.

KROK PIERWSZY
OBSERWACJA

Opisz teraz tą sytuację jako chłodny obserwator. 
Unikaj przymiotników, opisów reakcji

zabarwionych emocjonalnie., interpretacji i ocen



KROK DRUGI
Uczucia i Emocje

Teraz jest czas na opis emocjonalny. 
Użyj jako "podkład" opisu z Kroku 1 i wzbogać

je o emocje, które wtedy czułaś.
Uważaj aby nie pomylić uczuć z oskarżeniami.

"Poczułam się zraniona" "Poczułam się odrzucona" 
- to nie są uczucia tylko osądy.

Uczucia to: "Poczułam ból w sercu" , "Poczułam się samotna"



KROK TRZECI
Potrzeby

Napisz idealny scenariusz tej sytuacji.
Co musiałoby się wydarzyć aby gniew nie

musiał się pojawiać. 
Ten idealny scenariusz oraz uczucia, które faktycznie czułaś

pokażą Ci Twoje potrzeby. Korzystaj z listy potrzeb.
Pamietaj, że potrzeba której szukasz może

 być zakopana bardzo głęboko.
Rozluźnij ciało, szukając przyjemności w tym procesie.

 Kiedy trafisz na potrzebę -Twoje ciało da Ci sygnał 
- poczujesz ulgę i wzruszenie.

Nie przegap tego!
Sformułuj swoją indywidualną potrzebę podobnie, 

jak Twoje Seksowne Motto



KROK CZWARTY
Strategia

Teraz będzie czas na tworzenie strategii na zaspokojenie potrzeb.
Ale najpierw:

Zapal świeczkę w intencji :)
A teraz pomyśl, co możesz zrobić SAMA w celu zaspokojenia swojej potrzeby.

Pierwszy krok to Twój ruch. Znajdż taki obszar, w którym możesz zrobić coś sama,
który jest zależny tylko od Ciebie (pamiętasz mój pokój z przykładu nr 1?)

Dopiero potem możesz sformułować prośbę do drugiej osoby.
Uwaga!!!

 Przygotowując prośbę weź pod uwagę, że możesz spotkać się z odmową.
Przygotuj się na nią i jeśli tak się stanie - wróć do siebie 



Moja Głęboka Potrzeba

Wpisz swoją potrzebę, wydrukuj i powieś w widocznym miejscu.
Życzę Ci abyś miała moc aby zmienić to, co zmienić możesz i

zaufanie aby zaakceptować to, na co nie masz wpływu!

copyrights Karo Akabal
graphic design  Ania Matuszczak, www.thefakerolls.com

wszelkie prawa zastrzeżone


